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OKTOBERFEEST VOOR SENIOREN 

 

Inmiddels is het alweer 3 jaar geleden dat we naar het “Octoberfest” in Kalkar in Duitsland zijn 

geweest. Het zijn drukke tijden voor onze Algemene Senioren Vereniging Oostflakkee.  

Op dinsdag 4 oktober gaan we naar het OKTOBERFEEST in Nootdorp. Een compleet verzorgde 

dag in Partycentrum Het Witte Paard in een geheel in Bayerische stijl aangeklede zaal kunnen we 

genieten van een uniek Oktoberfeest voor senioren. 

 

We vertrekken om 9.30 uur vanaf de hoek 

Emmastraat-Willemstraat per luxe touringcar 

naar Nootdorp. 

In Partycentrum Het Witte Paard worden we 

ontvangen met een kop koffie of thee met 

heerlijke warme Apfelstrudeln met vanillesaus. 

 

De bekende presentator Wijbrand van der 

Sande neemt ons weer mee in de sfeer van 

onvervalste Duitse Schlagers en Volksmuziek 

door de “Lustige Musikanten” van de Limburger Buben en met een optreden van Kees Haak. 

Inderdaad de zoon van Nico Haak. 

 

We worden ook in de watten gelegd want we maken tussen de middag kennis met de de Oostenrijkse 

keuken met een traditioneel Oostenrijks 3-gangendiner: 
 

Voorgerecht: Tiroler Käse Und Spek Platter met o.a. 

diverse soorten worst, ham en kazen met brood met 

smeersels opgediend op een mooie houten plank per 

tafel. 
 

Hoofdgerecht: Oktoberfest Platter met o.a. Bratworst, 

Schnitzels, Kartoffelecken en Rotkohlsalat. Diverse 

koude en warme sausen, salade, gebakken uien en 

zuurkool. (De schaal wordt op tafel voor de gasten 

geplaatst zodat iedereen naar hartenlust kan 

opscheppen). 
 

Dessert: Met panna cotta room dessert met Oostenrijkse kersen. 

 

Aanmelden per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of telefonisch 0187630098.                                        

Uiterlijk vrijdag 16 september.   

De kosten voor leden € 52,50. Voor niet leden € 62,50. Betalingen vóór vrijdag 23 september op 

rekening NL22RABO 0314 6579 59  t.n.v. A.S.V. Oostflakkee o.v.v. oktoberfeest. 
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 RABO CLUBSUPPORT 
 

    Ook dit jaar mogen wij als Algemene Senioren Vereniging 

Oostflakkee weer meedoen aan de RABO Clubsupport.  

      

         Onze doelstelling is dat voor de dagreis op donderdag 15 

september per bus en boot van Leiden naar Gouda meer 

mensen in de gelegenheid zijn er een dagje uit te gaan.  

       (We hebben maar liefst 83 aanmeldingen dus deze doelstelling hebben we wel bereikt). 

       Stemmen is dit jaar nog mogelijk tot en met dinsdag 27 september.  

 

       Des te meer Rabo Bank-leden er gebruik maken van hun mogelijkheid op de ASVO te stemmen hoe 

voordeliger de reis wordt voor de leden. Omdat de datum van de stemming later is dan onze dagreis 

gaan we hierbij uit van het gegenereerde bedrag van vorig jaar. Voor leden bedraagt de korting 

hierdoor € 10,00!!  Mocht u problemen hebben bij het uitbrengen van uw stem neem dan even contact 

op en we zullen proberen u te helpen. Laat uw stem niet verloren gaan en help ons om deze 

doelstelling te halen. Bij voorbaat dank. 

BINGO in de GRUTTERSWEI 

Op Vrijdag 30 september organiseren we weer een bingo in Oude-Tonge. Het wordt weer een grote         

bingo.  Dit houdt in 10 rondes plus een superronde. Uw financiële 

bijdrage,  € 10,00 per boekje per persoon, inclusief de superronde 

en 1x koffie/thee. Een tweede boekje kost slechts € 5,00 per 

persoon, inclusief de superronde. Voor een eventueel derde boekje 

is het ook  € 5,00 inclusief de superronde. 

Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom in de Grutterswei, 

Willemstraat 14 in Oude-Tonge. Aanvang 19.30 uur. Iedereen is welkom.  

BINGO in ACHTHUIZEN 
 

Op Woensdag 19 oktober organiseren we weer een bingo in ’t Buurthuus in Achthuizen.     

Aanvang 14.00 uur. U bent welkom vanaf 13.30 uur.             

Iedereen is welkom. 

 

We spelen 6 ronden + 1 superronde.                                               

1 Boekje kost 6 euro per persoon inclusief 2 x koffie/thee en de 

superronde. Een tweede boekje kost 4 euro per persoon inclusief 

de superronde en een eventueel derde boekje kost 3 per persoon 

inclusief de superronde.  

 

WEBSITE 

Bezoek ook onze website www.asv-oostflakkee.nl                           

  Op de website nu ook foto’s van de fietsdag woensdag 7 september.  
 

 

http://www.asv-oostflakkee.nl/


LIEF EN LEED 

 

Als je ziek bent of bij opname in het ziekenhuis is het leuk wanneer je belangstelling mag ondervinden. 

Dat kan ook door familie of kennissen worden gemeld.  

Ook bij een jubileum van 40, 45, 50, 55 of 60 jaar.  

In het bestuur hebben we een contactpersoon voor Lief en Leed en dat is Nelly Kamp.                

Wanneer zij een telefoontje krijgt op 06-10347794 of een mailtje naar nhagens@hotmail.com kan zij  

hier op passende wijze aandacht aan besteden. 

 

KOMENDE ACTIVITEITEN VOORLOPIG 
 

Donderdag 15 september Dinnercruise van Leiden naar Gouda                                                                                                      

Vrijdag 30 september grote bingo in de Grutterswei                                                                                

Dinsdag 4 oktober Oktoberfest in Nootdorp                                                                                     

Woensdag 19 oktober bingo in ’t Buurthuus in Achthuizen                                                                   

Vrijdag 28 oktober grote bingo in de Grutterswei                                                                              

Vrijdag 11 november Chinese avond in ’t Buurthuus in Achthuizen                                                  

Dinsdag15 november Lady’s day in Boskoop     

 

Vrijdag 18 november grote bingo in de Grutterswei                                                                              

Zaterdag 17 december Kerstavond met Advendo en Duo Voci in de Grutterswei                             

Vrijdag 30 december Oude Jaar bing in de Grutterswei      

SPORTEN 

Iedere donderdag gaan we sporten van 9.15 tot 10.15 uur bij Dynamic Motion, Tramweg 25, Oude-Tonge. 

Inlichtingen bij Dicky Maliepaard, telefoon 0187-643500. 

Kosten slechts € 17,50 per maand inclusief koffie/thee na afloop.  

Gezellig en goed voor ons lichaam. U kunt gratis een keer meedoen! 
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